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من  اأ�سا�سياً  وجزًءا  تربوياً  فكراً  الأكادميي  الإر�ساد  يعد 

توجيه كل طالب  اإىل  الطالبية, فهو يهدف  الرعاية  خدمات 

البيئة  مع  والتكيف  النتائج  اأف�سل  على  للح�سول  وطالبة 

تزويدهم  طريق  عن  لهم,  املتاحة  الفر�ص  واغتنام  اجلامعية 

باملهارات الأكادميية التي ترفع من حت�سيلهم العلمي و�سولً 

اجلامعية. الكفاءة  م�ستوى  اإىل  بهم 

تت�سف  مهنية  ع��الق��ة  والتوجيه  الإر���س��اد  عملية  متثل 

بهذا  ال��ق��ي��ام  على  وامل�����س��اع��دة  احل��ل  وت��ق��دمي  بامل�سداقية 

وتنظيمات  اأ�س�ص  على  تقوم  تخ�س�سية  عملية  وفق  احلل 

واإدراك  نف�سه  لفهم  والطالبة  الطالب  اأم��ام  الفر�سة  تتيح 

النمو  من  مزيد  اإىل  ويدفعه  التوافق  مينحه  ب�سكل  قدراته 

نتاجية. والإ

الطالب يف �سوء  مل�ساعدة  ال�سرية  العالقة على  تبنى هذه 

يقود  بدوره  الذي  ال�سامل  النمو  على حتقيق  وميوله  قدراته 

التعلمية. التعليمية  العملية  حت�سني  نحو  الهدف  حتقيق  اإىل 

املر�سد  م��ع  التوا�سل  اإن  وال��ط��ال��ب��ات,  ال��ط��الب  اأب��ن��ائ��ي 

على: للح�سول  الطرق  اأحد  الأكادميي 

- م��ع��رف��ة ال��ت��ق��ومي اجل��ام��ع��ي ال�����س��ن��وي, وم��واع��ي��د ب��دء 

ومواعيد  وال�سيف  والثاين  الأول  الدرا�سي  للف�سل  التدري�ص 

المتحانات. اإجراء 

بالإ�سافة  للتقديرات,  والعليا  الدنيا  احل��دود  معرفة   -

الدرا�سة. ل�سنوات  الرتاكمي  التقدير  ح�ساب  كيفية  اإىل 

- �سروط احلذف, �سروط الإ�سافة, العتذار, الن�سحاب, 

التحويل. التاأجيل,  الإنذارات, 

ت�سحيح  اإع���ادة  بطلب  التقدم  ل��ك  يحق  متى  معرفة   -

اإجابتك. اأوراق 

على  م�ساعدتك  �ساأنه  من  ما  كل  يف  والن�سح  امل�سورة   -

التي  العقبات  وتذليل  امل�سكالت,  وحل  التميز,  اإىل  الو�سول 

درا�ستك. طريق  تعرت�ص 

�سعيد  على  واج��ب��ات  م��ن  عليك  وم��ا  ل��ك  م��ا  معرفة   -

اجلامعة. داخل  �سلوكك 

العمل على حل  مع  تواجهك,  التي  املخاطر  الوقاية من   -

م�سكالت. يطراأ من  قد  ما 

ميكن  ما  على حتقيق  ي�ساعدك  فاملر�سد  الوقت,  اإدارة   -

التزامات. والوفاء مبا يجب من  من رغبات, 

على  الطالب  الأك��ادمي��ي  الإر���س��اد  ي�ساعد  اخل��ت��ام,  ويف 

اجلامعة  ج��ه��ود  وي��دع��م  ج��ه��ة,  م��ن  بكفاءة  درا���س��ت��ه  اإجن���از 

�سوق  يف  املتغريات  مواجهة  على  ق��ادري��ن  ط��الب  لتخريج 

ثانية. جهة  من  العمل 

والأكادميية التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

ما يحققه اإلرشاد األكاديمي

يف حياتنا اليومية, نواجه الكثري 

م���ن امل���واق���ف ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب منا 

بع�ص  اأم��ر,  من  اأك��ر  بني  الختيار 

وبع�سها  �سهلة,  اخل���ي���ارات  ه���ذه 

اأنها  يبدو  التي  ال��ق��رارات  �سعب, 

الأكر �سعوبة هي تلك التي تتطلب 

لأنها  التفكري,  من  اأعمق  م�ستوى 

ق��د تُغري من��ط احل��ي��اة وتُ��وؤث��ر على 

امل�ستقبل.

طريقة  ال�سليمة  القرارات  اتخاذ 

به  نولد  �سيئاً  ولي�ص  تعلُمها  ميكن 

بالفطرة, ولكنها اإجراءات وخطوات 

ال��ت��ج��ارب  م��ن  ع����ادة  تعلمها  ي��ت��م 

ويق�سد  ال�����س��خ�����س��ي��ة,  وامل���واق���ف 

باّتخاذ القرار اختيار نهج اأو طريق 

من  ع���دد  ب��ني  م��ن  معينة  اآل��ي��ة  اأو 

البدائل واخليارات املتاحة.

ق��رارات  اتخاذ  كيفية  معرفة  اإن 

اأف�سل,  املفتاح حلياة  �سحيحة هي 

ال��ق��رارات يف  اتخاذ  وال��ُق��درة على 

يف  بالثقة  وال�سعور  املنا�سب  الوقت 

مهاراتك, مُيكن اأن يوفر الكثري من 

الوقت واجتناب العديد من املتاعب.

للجميع  احل��ّظ, ميكن  ُح�سن  من 

طريق  ع��ن  اأف�سل  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ت��ط��ب��ي��ق جم��م��وع��ة م���ن ال��ن�����س��ائ��ح 

واملبالغة  الإف��راط  اإن  والإر�سادات؛ 

والتوقعات  الثقة  يف 

ي�ساعد  ما  اأه��م  من 

ق��رارات  اتخاذ  على 

غري �سائبة, فالكثري 

قد يبالغون يف تقدير 

م����ق����دار م����ا مي��ك��ن 

اإجن��ازه وحتقيقه يف 

فرتة زمنية معينة.

اأح��������������د اأه���������م 

اتخاذ  ا�سرتاتيجيات 

مراقبة  ه��ي  ال��ق��رار 

اأن  الأهداف, مبعنى 

الغر�ص  حتديد  يتم 

ب�سوؤال  ال��ق��رار  م��ن 

نف�سك ما هي بال�سبط امل�سكلة التي 

يجب حلها؟ وملاذا يجب حلها؟

من  �سليمة,  ق����رارات  ولت��خ��اذ 

الأف�������س���ل ج��م��ع ُك����ل امل��ع��ل��وم��ات 

ال�������س���روري���ة امل��رت��ب��ط��ة م��ب��ا���س��رة 

القيام  �سي�ساعدك  اإذ  بامل�سكلة, 

يجب  مل��ا  اأف�����س��ل  فهم  على  ب��ذل��ك 

توليد  يف  �سي�ساعد  ك��م��ا  ع��م��ل��ه, 

اأي�ساً  يُن�سح  اأخ��رى,  حللول  اأفكار 

لتقدير  الوقت  من  جزء  بتخ�سي�ص 

احتمالية جناحك, ويف نهاية اليوم, 

قم بتقييم تقديراتك.

اجليدة  القرارات  �سانعو  يُ��درك 

ال��ث��ق��ة  اأن  مت����ام����اً 

اأن  املُ��ف��رط��ة مي��ك��ن 

م�ساكل,  لهم  ت�سبب 

ف��ب��ال��ت��ايل ي��ق��وم��ون 

تفكريهم  ب��ت��ع��دي��ل 

و����س���ل���وك���ه���م وف���ًق���ا 

ل������ذل������ك, ع���ن���دم���ا 

�سعباً  خياراً  تواجه 

لالختيار بني قرارين 

مثاًل, يُف�سل التفكري 

الإي����ج����اب����ي����ات  يف 

اأو  وال�������س���ل���ب���ي���ات 

املحتملة  امل��خ��اط��ر 

لكل قرار على حدة, 

بالت�سرع يف مثل  اإطالقاً  يُن�سح  ول 

هذه احلالت.

اأن قراراتك غري  عندما تكت�سف 

�سحيحة, ا�ساأل نف�سك عن الأ�سباب 

اع��رتف  لح���ق���اً,  جتنبها  وح����اول 

م�ساعرك  كانت  واإذا  باأخطائك, 

تقودك ب�سكل خاطئ, قم بت�سحيح 

اخلطاأ, حتى عند اتخاذ قرار خاطئ 

اأخذ املزيد  فذلك �سوف يُحقق لك 

من احِليطة واحلذر م�ستقباًل.

ال��ت��ي ميكن  ال���درو����ص  م��ن  تعلم 

اك��ت�����س��اب��ه��ا م���ن ك���ل ق����رار خ��اط��ئ 

مراجعة  اجعل  حياتك  يف  تتخذه 

على  بها  قمت  ال��ت��ي  الخ��ت��ي��ارات 

توؤثر  قد  يومية,  ع��ادة  اليوم,  م��دار 

على  الإيجاب  اأو  بال�سلب  العاطفة 

لذا  منا�سبة,  غ��ري  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ح���اول جت��نُ��ب ت��اأث��ري ذل���ك عليك. 

لك  املقربني  اخل��رة  ذوي  ا�ست�ِسر 

اأي قرار,  وحتدث معهم قبل اتخاذ 

لأن ذلك ي�ساعدك على التو�سل اإىل 

عند  احللول  من  متنوعة  جمموعة 

قرار  لتخاذ  خياراتك  جميع  تقييم 

نهائي, فما ندم من ا�ست�سار. توقف 

عن ال�سعي عن الكمال ول تنتظر اأن 

الثقة  فبناء  مثالياً,  �سيء  كل  يكون 

بالنف�ص والتاأين يف اتخاذ القرارات 

من اأهم ما حتتاج اإليهما.ُكن م�ستقاًل 

ُكن  حولك,  مبن  تتاأثر  ول  وحيادياً 

على ا�ستعداد لتحمل العواقب والتي 

على  اإيجاباً  اأو  �سلباً  توؤثر  اأن  ميكن 

م�ستقبلك, اأحياناً يجب عليك اتخاذ 

قرار �سيئ حتى تتجنب الأ�سواأ.

تعجبني:  جميلة  مبقولة  اأخ��ت��م 

التي  تلك  ه��ي  اللحظات  »اأ�سعب 

تعتزم فيها اتخاذ قرار يوؤملك ولكنه 

�سائب«.

كلية العلوم � ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

SattamMadani@

يعتر الدخ��ار من الأم��ور املهمة 

يف حياة الأفراد واملجتمعات, فالفرد 

قد مير يف حياته مبراحل وتقلبات 

ل يتوقعها اأو ل ي�ستطيع حتا�سيها, 

تتطلب  ال��ت��ق��ل��ب��ات  بع�ص  اأن  ك��م��ا 

وجود وفرة مالية ليتمكن الفرد من 

مواجهتها ومعاجلة اأثرها, وبالن�سبة 

التنمية  اإن  القول  ميكن  للمجتمع 

ال�ساملة تتطلب العديد من العوامل 

لتحقيقها وو�سول القت�ساد القومي 

ملرحلة النمو الذاتي.

الأف��راد على  ادخار  ن�سبة  تعتمد 

احتياجاته التي تتنوع بني �سروريات 

وكماليات, فال�سروريات هي الأمور 

التي  والأم���ور  الأ�سا�سية  احلياتية 

ي�سعب  اأو  ل��ه��ا  التخطيط  مي��ك��ن 

الإن�سان  اأن  اإىل  بالإ�سافة  توقعها 

بطبيعته تزيد احتياجاته مع تكوين 

اأ���س��رت��ه وزي���ادة ع��دده��ا, ولعل من  

لالإن�سان  الأ�سا�سية  الحتياجات 

على  لها  يخطط  اأن  ينبغي  ال��ت��ي 

�سبيل املثال �سراء م�سكن, فامل�سكن 

قد ل يتمكن الإن�سان من حتقيقه يف 

عام اأو عامني.

ال�سعوب  ثقافة  يعتر  والدخ���ار 

كما  الكرى,  ال�سناعية  ال��دول  يف 

يعتر كذلك يف بع�ص الدول العربية 

اقت�سادية  اأزم���ات  من  عانت  التي 

ثقافة  ت��ك��ون  وت��ك��اد  �سيا�سية,  اأو 

ال��دول  بقية  يف  معدومة  الدخ���ار 

دول  راأ�سها  وعلى  الغنية  العربية 

بع�ص  ل��دى  وج��وده��ا  رغ��م  اخلليج, 

فئات جمتمعها الذين يعرفون ب�سدة 

اإىل  الدخ���ار  ثقافة  على  حر�سهم 

البع�ص  وي�سميها  الق�سوى  حدودها 

من  وينطلقون  امل��ال,  وح��ب  البخل 

مبداأ »احفظ قر�سك الأبي�ص ليومك 

الأ�سود«.

�سرورة  اأ�سبح  الدخ���ار  اأن  كما 

يف  القت�سادية  الظروف  تفر�سها 

الطاقة  ا�ستخدام  وتر�سيد  التوفري 

الكهربائية واملياه وتر�سيد ا�ستخدام 

والأج��ه��زة  ال�����س��ي��ارات  مثل  ال�سلع 

الكهربائية وغريها عن طريق ح�سن 

ا�ستعمالها كل ذلك �سوف ي�ساهم يف 

ادخار ن�سبة من الدخل الأ�سا�سي.

تاأتي بعد ن�سر  اإن ثقافة الدخار 

فنبداأ  الإن��ف��اق  يف  الرت�سيد  ثقافة 

يف ن�سر هذه الثقافة من البيت اإىل 

العمل,  اإىل  اجلامعة  اإىل  املدر�سة 

جتاوز  ن�ستطيع  لن  كمجتمع  ونحن 

ثقافتي  بدون  القت�سادية  الأزم��ات 

ن�سبة  وتختلف  والدخ��ار,  الرت�سيد 

عوامل  لعدة  وفقاً  لالأ�سر  الدخ��ار 

منها حجم الدخل, ال�ستهالك الذي 

حتدده العوامل املو�سوعية كالأ�سعار 

وعدد الأفراد وامل�ستوى الجتماعي 

الظهور  كحب  ال��ذات��ي��ة  وال��ع��وام��ل 

والتمتع بالقوة واجلاه.

النزعة  اأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن  ل��ع��ل 

ال�ستهالكية لدى املجتمع ال�سعودي 

تتمثل يف عوامل ذاتية لدى الأفراد 

وال�سيطرة  بالقوة  �سعورهم  وه��ي 

كلما زاد ا�ستهالكهم.

وثقافة الدخار لها اأهداف عديدة 

ال�سخ�سي واملجتمعي  امل�ستوى  على 

تنمي  وعائدات  اأرب��اح  منها حتقيق 

وخلق  والوطني,  الفردي  القت�ساد 

تنمية اجتماعية وامت�سا�ص البطالة 

وحت�سني م�ستوى اخلدمات.

ومن وجهه نظري اأن اأبرز اأ�سباب 

ال��ن��زع��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة وال�����س��ل��وك 

ال�سعودي  املجتمع  لدى  التفاخري 

ثقافة الدخ����ار, وه��ذا  ه��و غ��ي��اب 

اأو�سحوا  اقت�ساديون  اإليه  اأ�سار  ما 

اأدن����ى  اح���ت���ل���وا  ال�����س��ع��ودي��ني  اأن 

وفقاً  الدخ��ار  يف  خليجياً  املعدلت 

خا�سة  ل��الدخ��ار  وطنية  ل�سكوك 

درا�سة  اأ�سارت  كما  اخلليج.  ب��دول 

ع��دد  اأن   2015 ع���ام  اق��ت�����س��ادي��ة 

البنوك  من  ال�سعوديني  املقرت�سني 

%62, وذلك ل ي�سمل �سركات  بلغ 

وموؤ�س�سات التق�سيط, وهذا يعني اإن 

ثقافة الدخار يف املجتمع ال�سعودي 

تكاد تكون منعدمة!

عوائق  معاجلة  حلول  اأب���رز  م��ن 

الدخ�����ار يف امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي 

والتي تاأتي بها روؤية اململكة العربية 

رفع  يف  تتمثل   ,2030 ال�سعودية 

من  ال�سعودية  الأ�سر  ادخ��ار  ن�سبة 

اإجمايل الدخل من %6 اإىل 10%, 

الدخ��ار  ثقافة  بغر�ص  ياأتي  وذل��ك 

فبداية  اأولً,  الفردي  امل�ستوى  على 

املنزل  م��ن  تكون  اأن  لب��د  الدخ���ار 

تعليم الطفل على كيفية  يتم  بحيث 

توفري جزء من م�سروفه لأمر اآخر 

يريد حتقيقه.

خلود فرج ال�سهراين

ق�سم اإعالم

فن صناعة القرار

ثقافة االدخار في المجتمع السعودي

د. سطام المدني




